VERSLAG GEMEENTELIJK OVERLEG AZC 23 augustus 2016
Locatie
Stadhuis Weert
Namens gemeente
Jos Heijmans, burgemeester, voorzitter.

1. Opening
De burgemeester opent het 7e gemeentelijk overleg AZC en heet de aanwezigen van
harte welkom.
2. Verslag 18 juli 2016
Er zijn geen op- of aanmerkingen. Verslag akkoord.
3. Mededelingen vanuit de gemeente
Syrisch gezin
De Raad van State heeft bepaald dat het Syrisch gezin terug moet naar Duitsland.
Naar aanleiding van deze uitspraak heeft het Syrisch gezin een procedure opgestart bij
het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Het Syrisch gezin maakt het goed.
Aantal asielzoekers
Instroom aantal vluchtelingen neemt af (ook landelijk).
De volgende vergadering wordt uitgebreider ingegaan op populatie, samenstelling en
verwachtingen voor de toekomst. Tevens wordt de brief van COA inzake opvangen
alleenstaande minderjarige vreemdelingen in Weert geagendeerd.
Frequentie gemeentelijk overleg AZC
In het omwonendenoverleg AZC op 3 augustus is afgesproken de frequentie van het
overleg terug te schroeven naar 1 x per 2 maanden. Het gemeentelijk overleg blijft
volgens planning maandelijks plaatsvinden. Het overleg van 12 december wordt
verzet naar donderdag 8 december 19.30 uur, voorzitter Paul Sterk. Overleggen
voor volgend jaar zijn gepland op:
maandag 23 januari;
maandag 20 februari;
maandag 20 maart;
maandag 10 april;
maandag 15 mei;
maandag 19 juni;
maandag 17 juli;
maandag 21 augustus;
maandag 18 september;
maandag 23 oktober;
maandag 20 november;
maandag 18 december;
om 19.30 uur in Stadhuis van Weert (Boskamer).

4. Stand van zaken ingekomen meldingen e.d.
Ingekomen:
mails
brieven
persvragen
telefoon (via KCC)

3 (klacht geluidoverlast, nieuwe aanmelding gemeentelijk
overleg AZC en frequentie omwonendenoverleg);
1 (COA inzake opvangen alleenstaande minderjarige
vreemdelingen in Weert);
1 (Syrisch gezin);
0

5. Mededelingen vanuit de bewoners
Toename geluidsoverlast, zwerfvuil, verkeersonveilige situaties en gevoelens van
onveiligheid rondom AZC. De burgemeester gaat hierover in gesprek met COA en
koppelt de uitslag van dit gesprek terug met de omwonenden.
Sportweek (Cruyff Foundation) op het AZC van 2 tot en met 6 september. Iedereen is
van harte welkom.
6. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

Volgende overleggen
maandag 10 oktober;
maandag 7 november;
donderdag 8 december (voorzitter Paul Sterk).
2017
maandag 23 januari;
maandag 20 februari;
maandag 20 maart;
maandag 10 april;
maandag 15 mei;
maandag 19 juni;
maandag 17 juli;
maandag 21 augustus;
maandag 18 september;
maandag 23 oktober;
maandag 20 november;
maandag 18 december.
Locatie: Stadhuis van Weert, Boskamer / aanvang: 19.30 uur.
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